
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про інвентаризацію земель 

 
Відповідно до ст. 26, пп.1 п.а) ч.1 ст. 33, ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 19, 42  Земельного 
кодексу України, з метою формування земельної ділянки комунальної власності,  
враховуючи лист старости сіл Головківка, Іванівка від 09.06.2021 № 54 та службові записки 
спеціаліста управління приватизації, оренди майна та землі міської ради Глущенко Л.М. від 
13.07.2021 №№ 59, 60, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
          

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту:  
 
1)  Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель комунальної власності для формування земельних ділянок орієнтовними площами 
5,6605 га, 19,2840 га та 30,6118 га на території с. Головківки під громадські пасовища. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради замовити розробку 
технічних документацій із землеустрою на вищевказані земельні ділянки. 

2)  Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності для формування земельних ділянок під водоймами 
орієнтовними площами 2,8486 га (ставок кар’єрний), 4,2563 га (ставок) та 17,1869 га (ставок 
«Надія») на території с. Головківки. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради замовити розробку 
технічних документацій із землеустрою на вищевказані земельні ділянки. 

3)  Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності для формування земельної ділянки під земляним насипом для 
рекультивованих земель площею 25,1020 га на території с. Головківки. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради замовити розробку 
технічної документації із землеустрою на вищевказану земельну ділянку. 

4) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. та постійну комісію 
міської ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради  Гугленка Ю.О. 
 
Міський голова       Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       Сергій ЗАВАЛІЙ 


